
Omval Allmänt val 2013

Kallelse  till  omval  av  posten  Andre  kurator  för 
verksamhetsåret 2014

Valnämnden kallar  härmed till  omval  för  allmänt 
val  2013.  Landsman  med  betald  terminsvgift  är 
röstberättigade  i valet  som hålls i  Kalmar nations 
entre måndagen den 9 december kl 15-19

Presentation av kandidaterna

Andre Kurator
Christina Fredriksson
Christina har varit aktiv i Kalmar nation i många år 
nu och enligt henne finns det verkligen inget bättre 
ställe på hela jorden! Hon är beredd på vad arbetet 
innebär  och klarar  t.o.m.  att  byta  journalremsan i 
kassapparaten på första försöket!  Som 2Q vill hon 
vara  nationens  ansikte  utåt  och  ge  tillbaka  till 
nationen. 
-    Jag kommer  göra  mitt  arbete  som 2Q galant,  
säger Christina.

In english:

Allmänt val 2013
Notice of re-election of the post of second curator 
for the year 2014

Valnämnden  hereby  invite  all  members  for  re-
election for Allmänt val  2013. Member with paid 
membership-fee is allowed to vote in the elections 
held  in  Kalmar  nation's  entrance  on  Monday, 
December 9 between 15-19.

Presentation of candidates

Andre Curator
Christina Fredriksson
Christina  has  been  active  in  Kalmar  nation  for 
many years now , and according to her , there really 
is  no  better  place  on earth  !  She  is  prepared  for 
what  the  job  involves  and  can  even  chang  the 
journal strip on the cash register on the first try! As 
2Q she wants to be the nation's public face and give 
back  to  the  nation.
- I will do my job as 2Q gallantly says Christina 



Röstkort
___________________________(textat namn)
__________________________  (personnummer)
är berättigad att rösta i 2013 års allmänna val på  
Kalmar nation
_____________________________(underskrift)

Röstning per post eller ombud
VALSEDELN ska vara lagd i ett förseglat kuvert. 
Detta  kuvert  ska jämte undertecknat  RÖSTKORT 
läggas i ännu ett kuvert adresserat till: Valnämnden, 
Kalmar  nation,  Svartmangatan  3,  75312 
UPPSALA.  Röster  angivna  på  detta  sätt  gäller 
endast  om de  kommit  valnämnden  tillhanda  före 
valets  avslutand,  klockan  19.00  den  9  december 
2013

Valsedel
Av valnämnden fastställd den 15 oktober 2013.

Andre Kurator 2014 (1 st)
Ja Christina Fredriksson

Gör så här
Markera  Ja  vid  den  kandidat  du  tycker  ska  vara 
nästa  års  andre  kurator.  Röst  kan  ej  avläggas  på 
kandidat  som  ej  finns  med  på  den  förtryckta 
valsedeln.  Felaktigt  angiven  röst,  eller  överflödig 
markering  som  försvårar  tolkningen  inom  varje 
enskild  sektion  gör  att  rösten  ogiltigförklaras  för 
den  sektionen.  Ej  ifylld  sektion  anses  vara 
blankröst. 

Voting card

___________________________ ( name)
__________________________ ( P-number)
is eligible to vote in the 2013 Allmänt val at Kalmar 
nation
_____________________________ ( signature)

Voting by mail or proxy
The Ballot paper shall be laid in a sealed envelope . 
This  envelope,  together  with  signed  Voting  card 
inserted  in  another  envelope  addressed  to  : 
Valnämnden  ,  Kalmar  nation,  Svartmangatan  3  , 
75312 UPPSALA . Answers given in this way is 
only  valid  if  they  come  election  committee 
provided  before  the  election  ends  at  19:00 
december 9, 2013

Ballot paper
Of Electoral Committee established on 15 October 
2013.

Second Curator 2014 (1 person)
Yes Christina Fredriksson

Do this
Select Yes on the candidate you think shall be next 
year's  second curator. Vote can not be given on a 
candidate that are not included on the printed ballot. 
Improperly  specified  voice,  or  redundant  marker 
that complicate the interpretation of each individual 
section allows vote void for that section. No entry 
zone is considered blank vote.


